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Comunicado de imprensa

O lado oposto

A manutenção do motor envolve numerosos desafios - retificar soldas 
de reparo do revestimento traseiro é particularmente complicado e mui-
tas das soluções “caseiras” utilizadas são perigosas

Os profissionais de manutenção de motores estão familiarizados com a situa-
ção - retificar soldas de reparo voltadas para a parte traseira em caixas, fendas 
e ranhuras no motor é extremamente problemático devido à falta de acesso a 
esses locais. Trabalhar em placas de combustão soldadas é igualmente com-
plicado, pois as soldas geralmente não podem ser alcançadas com ferramen-
tas de retificação convencionais.

Por necessidade, os usuários criaram suas próprias ferramentas de retificação, 
mas estas não foram submetidas a nenhum teste de segurança e não cum-
prem com nenhum dos habituais regulamentos de segurança. Esta é uma 
prática perigosa e, na maioria dos casos, longe de ser econômica.

PFERD Tools, o fabricante de ferramentas para superfícies baseado em Marie-
nheide está familiarizado com este problema e agora estendeu sua gama de 
ferrmentas COMBIDISC com a versão “RS” (patente em andamento). Nesta 
versão, o grão abrasivo não está localizado na parte inferior da ferramenta - 
como é normal para os trabalhos voltados para baixo – mas sim no verso. Isso 
permite que você trabalhe para trás, guiando a ferramenta para o local a ser 
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Imagem 1
Retificação fácil de soldas com o 
sistema reverso...
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trabalhado e puxando-a em sua direção para remover ao invés de pressioná-
-la contra a superfície. Isso permite que você utilize o revestimento abrasivo 
na parte superior da ferramenta.

Os discos abrasivos COMBIDISC têm um grão cerâmico de alta qualidade com 
uma camada adicional que permite o resfriamento da ferramenta. Eles traba-
lham muito facilmente em materiais resistentes a altas temperaturas, como 
ligas à base de níquel, proporcionando alta remoção de material e produzin-
do um acabamento superficial de alta qualidade. Outra vantagem do sistema 
é que não há abrasivos ou elementos de fixação na parte traseira da lixadeira 
que poderiam resultar em danos às peças de trabalho. O suporte de fixação 
é revestido com plástico na área de contato com a peça, o que também pro-
tege contra danos ou corrosão por contato. A linha COMBIDISC PFERD está 
disponível em diferentes dimensões, com a gama de produtos sendo cons-
tantemente ampliada com mais opções de design e tamanhos de grãos para 
oferecer o produto perfeito para todos os materiais mais comumente utiliza-
dos.

Sobre a PFERD Aerospace:

A PFERD Aerospace, globalmente conectada em rede, mantém-se intensa-
mente envolvida com os requisitos da tecnologia aeroespacial para ferra-
mentas para usinagem de superfície e corte por mais de 20 anos. As soluções 
PFERD são usadas com sucesso nas áreas de motor, componente, linha, fuse-
lagem e modificação. A equipe principal da conta está ativa e disponível com 
foco na resolução de problemas, eficácia de custos, otimização de processos 
e ergonomia.

Sobre a PFERD:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG - Ferramentas PFERD (www.pferd.com) é 
um dos principais fabricantes de ferramentas para acabamento superficial e 
corte de metais.

A empresa familiar de Marienheide com mais de 200 anos de tradição fabrica 
seus produtos em oito instalações de produção e hoje oferece um programa 
que inclui mais de 9.000 ferramentas. 1.950 funcionários em 26 subsidiárias 
em todo o mundo garantem a proximidade do mercado que é ideal para con-
sultoria e fornecimento perfeitos.
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Imagens: 
 

Imagem 2
A gama de produtos da PFERD é 
constantemente ampliada com 
novos designs e tamanhos de grão 
para oferecer o produto perfeito 
para todos os materiais.
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sistema reverso...
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Contato de imprensa

August Rüggeberg GmbH & Co. KG 
Ferramentas PFERD

Florian Pottrick 
Relações Públicas 
Hauptstr. 13 
51709 Marienheide, Alemanha

Tel.:  +49-(0)-2264-9353 
Faxe: +49-(0)-2264-9660 
E-mail: florian.pottrick@pferd.com 
www.pferd.com
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Imagem 4
... com ferramentas de retificação 
COMBIDISC, Versão RS
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